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Inleiding
De provincie Utrecht heeft sinds 1990 een Commissie Bescherming persoonsgegevens. In 2002 is een nieuwe
Wet bescherming persoonsgegevens aangenomen. Provinciale staten hebben toen aanvullend op deze Wet een
Verordening bescherming persoonsgegevens vastgesteld. Hierin staat een instructie over toepassing van de Wet
en zijn de werkzaamheden van de Commissie bescherming persoonsgegevens vastgelegd. Deze werkzaamheden
zijn inmiddels nagenoeg afgerond. Er zijn al een tijd lang geen nieuwe onderwerpen meer geweest die konden
worden voorgelegd aan de Commissie. Daarom wordt voorgesteld om de Commissie bescherming
persoonsgegevens op te heffen en de Verordening bescherming persoonsgegevens in te trekken.
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Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 mei 2004 tot intrekking van de Verordening bescherming
persoonsgegevens

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 30 maart 2004, PSD, nr. 2004PSD000061i;

Gelet op artikel 143 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel I

De Verordening bescherming persoonsgegevens provincie Utrecht 20021 wordt ingetrokken.

Artikel II

In de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 19942, artikel 12, eerste lid, vervalt
onderdeel b. De onderdelen c tot en met f worden geletterd b tot en met e.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het
wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 februari 2004.

Voorzitter,

Griffier,

 
1 Prov. blad 10.
2 Prov. Blad 65, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 januari 2004, prov. blad 7.
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Het beoogd effect is een efficiëntere uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Argumenten
1. Het instandhouden van de Commissie heeft geen meerwaarde meer
De Commissie bescherming persoonsgegevens heeft afgelopen jaren vooral advies uitgebracht over de
meldingen die de provincie moet doen aan het (landelijke) College bescherming persoonsgegevens. In de Wet
bescherming persoonsgegevens is aangegeven dat informatiesystemen waarin persoonsgegevens voorkomen
gemeld moeten worden aan het College.
Deze meldingen zijn vorig jaar grotendeels afgerond en komen –behoudens wijzigingen - niet meer terug. Wel
zullen nieuwe persoonsregistraties (informatiesystemen) gemeld moeten worden. Er is inmiddels voldoende
kennis opgebouwd bij de provincie Utrecht om hier geen externe commissie voor nodig te hebben.

2. Het is niet nodig om een Verordening te houden voor een interne instructie
De Verordening bescherming persoonsgegevens bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de
verwerking van persoonsgegevens bij de provincie. Deze tekst heeft geen meerwaarde ten opzichte van de Wet
en kan worden vervangen door een interne instructie. Het tweede deel van de verordening gaat over de
Commissie bescherming persoonsgegevens. De Verordening kan daarom worden opgeheven.

Kanttekeningen
De Commissie bescherming persoonsgegevens had als taak om te controleren of de Wet bescherming
persoonsgegevens bij de provincie Utrecht voldoende werd uitgevoerd. Met het wegvallen van de Commissie
vervalt het principe van ‘Vreemde ogen dwingen’. Deze rol wordt in eerste instantie overgenomen door de sector
PSD – PIN en in tweede instantie door het landelijke College bescherming persoonsgegevens.

Financiën
De vergoeding voor de Commissie bescherming persoonsgegevens bedraagt jaarlijks € 5.445,-.

Communicatie
De sector PIN zal een interne instructie opstellen voor de wijze waarop de Wet bescherming persoonsgegevens
wordt uitgevoerd bij de provincie. Deze instructie zal met de dienstinformatie adviseurs van elke dienst worden
besproken en worden vastgesteld in het Controllersoverleg.

Bijlage
De Verordening bescherming persoonsgegevens provincie Utrecht 2002.

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, Mr B. Staal

Secretaris, Drs. H.H. Sietsma


